Javni zavod Komenski Kras in Grajžarjeva domačija
vabita na seminar

KAMIŠIBAJ V ŠTANJELU

Datum: 5. in 6. avgust 2017, od 9.00 do 13.00,
14. avgust 2017, od 9.00 do 13.00,
15. avgust 2017, od 9.00 do 13.00, popoldan ogled dogodkov na grajskem dvorišču.
Izvajalec: Jelena in Igor Cvetko - Društvo Zapik
Trajanje: 16 šolskih ur vodenega programa + dodatne aktivnosti
Cena: 80 €
70 € (s predprijavo in vplačilom do 26. 7. 2017)
Rok prijave: do 2. avgusta 2017 s priloženo prijavnico,
ki jo pošljete na Javni zavod Komenski Kras, Štanjel 1a, 6222 Štanjel, oz. njen scan na e-naslov
tic.stanjel@stanjel.eu, 05 769 00 56.
Število udeležencev je omejeno.

PROGRAM
1.

O kamišibaju:






predstavitev umetnosti kamišibaja, njen zgodovinski okvir in pojavne oblike danes
kamišibaj kot specifična umetniška oblika
kamišibaj kot sinergija različnih umetnosti
vsebinske in tehnološke posebnosti kamišibaja
pedagoška, umetniška in terapevtska vrednost kamišibaja

2. Praktične delavnice:
1.

Delo je preplet individualnega dela, praktičnega dela in predavanj:
 izbor zgodbe in njena analiza
 oblikovanje koncepta
 mehanika kamišibaja
 scenosled in likovna interpretacija
 priprava lastnega »kamišibaja«

2. Nadaljevanje na samostojnih projektih udeležencev
3. Tehnika likovne interpretacije
4. Slika in njeno zaporedje - soodnosi posameznih slik v zaporedju

5. Ustvarjanje celote - animacija zgodbe v sliki (dinamika in ritem):
 individualno mentorsko delo z udeleženci
 odgovori na zastavljena vprašanja
 zaključek slikovnega dela
6. Priprava na nastop:
 pripovedovanje in prikazovanje kot »enoten« paket
 interpretacija pripovedi
 odnos besednega in slikovnega dela
 zgodba v okvirju in izven njega
 praktični napotki za nastop
 dramaturgija predstavitve
7. Seminarska produkcija z analizo
 nastop udeležencev z lastnimi kamišibaj predstavami in njihova analiza
CILJI




poznavanje tehnologije in izvedba kamišibaj predstave
možnost uporabe kamišibaja v različnih kontekstih (umetniški, pedagoški,
terapevtski)
vsak udeleženec pripravi svojo kamišibaj predstavo

SEMINAR VODITA:

Mag. Igor Cvetko, začetnik kamišibaja v Sloveniji, njegov raziskovalec, likovnik in izvajalec.
Selektor Slovenskega festivala kamišibaj gledališča v Piranu.

Jelena Sitar Cvetko, univ. dipl. dramaturginja, režiserka, pa tudi raziskovalka in izvajalka
kamišibaj gledališča. Z Igorjem Cvetkom oblikuje in izvaja izobraževalne programe za kamišibaj.

Pridružili se nam bodo še gostje!
Priloženo prijavnico pošljite do 2. avgusta 2017 skenirano na tic.stanjel@stanjel.eu
ali na naslov Javni zavod Komenski Kras, Štanjel 1a, 6222 Štanjel.
Dodatne informacije: TIC Štanjel, 05 769 0056, pon.-pet.: 9.00-17.00, sob.-ned.: 9.00 -18.00.

PRIJAVNICA

Ime in priimek ………………….…….………….................................…… ….……………….….……
Naslov………………………………….…………………… …………………………..……….…..……..
Telefon……………………………………….. E-pošta…………………………………………….…….
Ustanova (če potrebujete račun za povračilo stroškov)
Naziv …………………………………………………..…………………………….….……………………
Naslov ……………………………………………….……… ………………………….………………...…
Davčna številka ……………………………………………………………….… ………………………..
Spodaj podpisana/i se prijavljam na delavnico Kamišibaj v Štanjelu 2017,
5.-6., 14.-15. avgusta 2017,
-

s predprijavo in vplačilom do 26. 7. 2017 – 70 €.
po redni ceni 80 €.

Prijave skupaj z vplačili sprejemamo do 2. avgusta 2017.

Podatki za nakazilo:
Javni zavod Komenski Kras, Štanjel 1a, 6222 Štanjel
Davčna številka: 16173597 (nismo zavezanci za DDV)
TRR: IBAN SI56 0124 9600 0000 094 (UJP),
Sklic: SI99
Namen: Kamišibaj

Datum:

Podpis:

Priloženo prijavnico pošljite skenirano do 2. avgusta 2017 na tic.stanjel@stanjel.eu,
ali na naslov Javni zavod Komenski Kras, Štanjel 1a, 6222 Štanjel.
Dodatne informacije: TIC Štanjel, tic.stanjel@stanjel.eu, 05 769 0056,
pon.-pet. od 9.00 do 17.00, sob.-ned. od 9.00 do -18.00.

